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 بنام خدا 

 سوابق علمی و اجرایی   

     
 مهدی بیرامی نام و نام خانوادگی:

  (5831شروع فعالیت )سال  51 سابقه فعالیت رسمی:

 کارشناس ارشد حسابداری  رشته تحصیلی:

 منابع انسانی  بهسازیدانشجوی ارشد آموزش و                     

     

  کوچ مهارتهای فردی و سازمانی زمینه تخصصی:   

  

 83522544183موبایل: 

   mehdibeirami@ut.ac.ir ایمیل:    041 – 88834232شماره تماس: 

   5166616471کدپستی بهمن  43بلوار تبریز،آذربایجان شرقی ، پستی: آدرس

    

 سوابق اجرایی: 

  نفر ساعت  188بیش از  کوچ مهارتهای فردی 

  4/5833لغایت  8/5832مدیر مالی پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی از   

  3/5831لغایت  3/5838از  رئیس هیت مدیره تعاونی دانشگاه تبریز 

  کلینیک جامع دلخواهمهارتهای فردی در  در شاخه کوچهمکار 
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 مهارتهای شخصی

  عه نرم افزار های کامل با مجموآشناییmircosoft 

  و اضافه کردن افزونه های الزم  سایت با وردپرسصفر تا صد طراحی 

  و ایجاد سئو برای سایت طراحی 

 شخصی خودم تولید محتوای سایت برای سایت 

 نویسندگی و ویراستاری 

 با  تولید محتوای آموزشیObs stdio 

 انسانی جذب و بکارگیری وآموزش منابع 

  از نرم افزار استفادهzoom ، sl ack ،skype ، Google meet، LMS 

 

 مشاوره ای: کوچینگ و سوابق 

 لغایت ادامه دارد  5833شرکت تعاونی دانشگاه تبریز از  و فروش مشاور مالی  

  نفر ساعت جلسه کوچینگ با اشخاص مختلف  188بیش از 

  خورویی در استان نمایندگی فروش قطعاتکوچ 

 

 

 سوابق مسئولیت های اجتماعی در تشکل ها و انجمن های تخصصی: 

  4/5833لغایت  3/5832عضو شورای پذیرش پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی از  

  3/5831لغایت  3/5832پارک علم و فناوری استان آذربایجان سند تدبیر و توسعه تدوین عضو کارگروه  

  کارگروه تدوین آیین نامه مالی معامالتی پارک های کشور در وزارت علوم و فناوری از تاریخ عضو

 4/5833لغایت  3/5832

  راه اندازی و استقرا سیستم فروش باز در شرکت تعاونی دانشگاه تبریز 

 برگزاری جلسات کوچینگ ایجاد ارتباط موثر بین فردی با مشتریان در شرکت تعاونی دانشگاه تبریز 

 تسهیلگری برای راه اندازی فروش قطعات خودرویی با نیش مارکت شمع خودرو 

  تسهیلگری برای راه اندازی و اخذ نمایندگی دمنوش گیاهی در شمالغرب کشور ، نمایندگی امینی 



  

 mehdibeirami@ut.ac.ir /  از 3 صفحه | مهدی بیرامی اجرایی  سوابق علمی و 

  

 
 

 مدارک علمی  و گواهینامه دوره های تخصصی: 

 کارشناسی ارشد حسابداری از دانشگاه تهران 

  ارشد آموزش و بهسازی منابع انسانیدانشجوی مقطع 

  کوچینگ سطح یک گواهینامهACSTH از آکادمی کوچینگ فارسی زبانان انگلیس 

  کوچینگ سطح یک کاندیدای گواهینامهACTP  از آکادمی کوچینگ فارسی زبانان انگلیس 

  گواهینامه آموزش و آشنایی با کوچینگ از آکادمیimpact  

 خرداد5833سال  گواهینامه کوچینگ انگیزشی در/ 

  خرداد5831تاریخ:  موسسه: موسسه مدیر سبز توای دیجیتالحکارخانه تولید مگواهینامه / 

  5:02:252951همایش منطقه ای کرسی های نظریه پردازی ، نقد و مناظره داخلی گواهینامه  

 دوره هگواهینام  The largest International Business Coaching (Impact) 

  مدل تعالی سازمانی گواهینامهEFQM  2020 

 گواهینامه دوره تخصصی مهارت های فروشنده موفق معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی  

 گواهینامه مدیریت مالی و مالیاتیدانشگاه علوم اقتصادی ایران 

  گواهینامه آشنایی با قوانین و ضوابط مرتبط هیات امنا کمسیون دائمی پارک های علم و فناوری)پارک

 فناوری خراسان( علم و

  گواهینامه آشنایی با قوانین قوانین حاکم بر قرارداد های  پارک های علم و فناوری)پارک علم و

 فناوری خراسان(

 (عگواهینامه سخنوری و فن بیان دانشگاه امام صادق) 

  گواهینامه آموزش مقدماتیNLP  

  کشورگواهینامه مهارت مربیگری از سازمان آموزش  فنی و حرفه ای 

 گواهینامه دوره تخصصی حضور در مناقصات داخلی و بین المللی 

 )گواهینامه تخصصی دوره آموزشی مالیات بر ارزش افزوده )دانشگاه علوم اقتصادی  

  گواهینامه دوره تخصصی مدیریت فروش نوین 

  گواهینامه دوره تخصصی مدیریت ارتباط با مشتری 

 ه تبریز(گواهینامه دوره تخصصی فرهنگ سازمانی) دانشگا 

 )گواهینامه دوره تخصصی رفتار سازمانی )دانشگاه تبریز 

 )گواهینامه دوره تخصصی نظارت و دامنه مسئولیت مدیران )دانشگاه تبریز 

  (پارک علم و فناوری استان آ.ش )گواهینامه دوره تخصصی مدیریت کسب و کار 
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 (پارک علم و فناوری استان آ.ش ) گواهینامه دوره تخصصی مدیریت مالی و امور مالیاتی 

  بررسی و تحلیل قوانین مالی در دستگاههای دولتی )دانشگاه تبریز( گواهینامه دوره تخصصی  

 شبکه سازی در پارک علم و فناوری و مراکز رشد ) پارک علم و فناوری  گواهینامه دوره تخصصی

 استان همدان(

 (موسسه آموزشی اندیشه آریا)یگواهینامه دوره تخصصی فنون مذاکرات اداری و تجار 

 و... (موسسه آموزشی اندیشه آریا) گواهینامه دوره تخصصی تجارت الکترونیک  

 

 سوابق علمی و پژوهشی: 

       

  5833تالیف کتاب توسعه مهارتهای فردی 

 سمینار اعتماد به نفس و خودباوری )دانشگاه تبریز( مدرس 

 سمینار مدیریت زمان )دانشگاه تبریز( مدرس 

 مدرس مهارتهای فردی برای دانشجویان دانشگاههای استان 

 مدرس ایجاد روابط بین فردی موثر در دانشگاه تبریز 

 دانشگاه تبریز( مدرس تجربه ای شیرین با کوچینگ و ردپای آن در زندگی( 

  

 

 شبکه های اجتماعی و راهای ارتباطی 

 

 ht t ps ://www.i nst agram.com/mehdi bei rami _coach 

 022269114-bei rami-ht t ps ://www.l i nkedi n.com/i n/mehdi 

  : 333522544183شماره تماس در واتساپ + 

https://www.instagram.com/mehdibeirami_coach
https://www.linkedin.com/in/mehdi-beirami-022269114

